
ปรับปรุงเมื่อเดือนตุลาคม 2555 (QA-HU) 

รายงานผลโครงการ KM เครือขายพฒันาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน 

 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการ KM เครือขายพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสารมวลชน 
 

2. วัตถุประสงคการจัดโครงการ 
 2.1 เพ่ือจัดการความรูดานภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารมวลชนกับเครือขายความรวมมือทางวิชาการภาครัฐและเอกชน 

 2.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน) 

3. หนวยงาน / ผูรบัผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม  

จัดโดย  หนวยงานในคณะมนุษยศาสตร จัดโดย นิสิตคณะมนุษยศาสตร  

 ภาควิชา  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

     ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพาภรณ บุญประเสริฐ 

ชื่อนิสิตที่รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

................................................................................... 

ชั้นป…………………………..… 

 ฝาย……………………………………………………… 

     ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 

.................................................................................. 

หลักสูตร ....................................................................

สาขาวิชา………………………………………………… 

 สนง. …………………………………………………… 

     ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 

.................................................................................. 

ชองทางการติดตอ 

เบอรมือถือ................................................................ 

อีเมล......................................................................... 
 

4. ระยะเวลา และสถานที่จัดโครงการ  

วัน /เดือน /ป  
ที่จัดโครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา  
(ระบุจํานวนวัน  / เดือน / ป) 

สถานที่จัดโครงการ 

วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 1 วัน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

5. งบประมาณ   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แหลงงบประมาณ หมวด 
จํานวนเงิน (บาท) 

ไดรับ ใชจริง 

งปม. แผนดิน     เงินอุดหนุน 
 รายจายอื่น 
 งบดําเนินงาน 

  

งปม.รายได    30,000 19,200 

นอกงบประมาณ  / ไมใช   

งบประมาณ 

ระบุแหลงที่มา

........................................... 
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แผนงบประมาณ ผลผลิต 
  สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม 

 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

 ผลงานการใหบริการวิชาการ 

 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
 

6. สนับสนุนพันธกิจ 
 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหแกสังคม โดยผานกระบวนการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู  

 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชนอยางย่ังยืนตอสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

 บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม  

 สืบสานและทานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   

 พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพ และธรรมาภิบาล 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
SAP 1 การเปนแหลงความเปนเลิศทางดานนวัตกรรมการเรียนรู เปาประสงคที่ 1 การสรางและพัฒนาองคความรูที่

กาวหนาและลุมลึก เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูใหม เปาประสงคที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพ เปาประสงคที่ 5 สรางและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูที่เช่ือมโยงหนวยงานรัฐ ชุมชน และเอกชนภายในประเทศ 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร (พ.ศ. 2556 - 2559) ปงบประมาณพ.ศ. 2556 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางองคความรูดานการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในดานมนุษยศาสตรใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค 1.3 การสรางพัฒนาองคความรูเพื่อกระบวนการเรียนรู  

ความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ./สมศ.) 
  องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

  ตัวบงชี้ที่ 2.6 (สกอ. 2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

  ขอ 4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  ขอ 5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 (สกอ. 2.7) ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

  ขอ 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

  ขอ 2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผล

ทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

  ตัวบงชี้ที่ 4.1 (สกอ. 4.1) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  ขอ 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  

การปรับจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปที่ผานมา (โปรดระบุ) 

 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 ระบุวา ภาควิชาฯ ควรใหความสําคัญเปนพิเศษกับ

การพัฒนาศักยภาพของนิสิต ทั้งในดานวิชาการและทักษะการดํารงชีวิต และควรพิจารณาจัดโครงการบริการวิชาการที่เนนการมี

เครือขายกับองคกรภายนอกเพื่อใหภาควิชาฯ เปนที่รูจักกวางขวางยิ่งขึ้น 



 3 

 การบูรณาการกับ (การเรียนการสอน/รายวิชา/งานวิจัย) (โปรดระบุ) 

 บูรณาการกับ การเรียนการสอนรายวิชา ทสม 342 การวิจัยทางการส่ือสารมวลชนเบื้องตน 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. ผลงานวิชาการจากการจัดการความรูเผยแพรผาน

เว็บไซตของภาควิชา อยางนอย 1 เร่ือง 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่มีตอการจัด

กิจกรรมอยูในระดับมาก 

3. แผนพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตร อัต

ลักษณของสถาบัน และความตองการดานวิชาชีพของ

สังคม 

4. จํานวนเครือขายทางวิชาการของภาควิชาเพิ่มขึ้นอยาง

นอย 1 เครือขาย 

1. องคความรูที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบของจํานวนผลงาน

วิชาการ เชน เอกสาร บทความ เว็บไซต เปนตน 

2. แผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตประจําปการศึกษา 2556-2559 ที่มีทิศทางตรงกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ TQF 

และอัตลักษณของสถาบัน 

3. เครือขายความรวมมือทางวิชาการของภาควิชามี

จํานวนเพิ่มขึ้น 

 
8. ผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม 

กลุมเปาหมาย 
จํานวนเปาหมาย 

(คน) 

ผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม 

จํานวน (คน) 
คิดเปนรอยละของ

เปาหมาย 

กิจกรรม : แลกเปล่ียนเรียนรูดานภาษาไทยเพื่อ

การส่ือสารมวลชนกับเครือขายการรวมมือ และ

จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับอัตลักษณของ

สถาบัน 

   

-  คณาจารย 5  6 100 

-  บุคลากร 0 0 0 

-  นิสิต    

-  ปริญญาตรี 100 100 100 

-  บัณฑิตศึกษา    

-  บุคคลภายนอก 6 6 100 

-  หนวยงาน / องคกร  

ระบุ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานดาน

ส่ือสารมวลชน  

6 6 100 

-  อื่นๆ ……………………………………….    

รวม 117 118 100 
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9. สรุปเนื้อหาของการจัดโครงการพอสังเขป  

สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ โครงการ KM เครือขายพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารมวลชน ผูทรงคุณวุฒิไดใหความเห็นวา โดยสรุปวา จุดแข็งของหลักสูตร คือ เร่ืองของภาษา นิสิตที่เรียน

หลักสูตรน้ีจะตองใชภาษาใหถูกตอง มีความม่ันใจในการใชภาษา และมีทักษะการใชภาษาที่เขมแข็ง 

รายวิชาทางดานวรรณกรรมมีความสําคัญ เน่ืองจากในการเรียนเร่ืองวรรณกรรมปริทัศน นิสิตจะตองรูพื้นฐาน ตองรูจักการ

วิเคราะหและจับประเด็น  การอานมากมีผลตอการใชภาษา นาจะมีการสอดแทรกในเร่ืองความสําคัญของการวิเคราะห

วรรณกรรม อาจจะมีการใหแบบฝกหัดโดยการใหนิสิตเลือกวรรณกรรมที่ตนเองชื่นชอบที่สุด และเอาเร่ืองนั้นมาวิเคราะห เร่ิมต้ังแต

ชื่อเร่ือง คนแตง แนวคิด เปนตน ดังนั้นการอานเปนจุดเร่ิมตนของการใชภาษา เปนการฝกวิธีคิด อีกแบบหนึ่ง 

เด็กยุคใหมขาดการคิดอยางเปนระบบ ในเร่ืองของการฝกการรอยเรียง การฝกการจัดการระบบความคิด ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญที่

จะทําใหรูวาจะตองเกร่ินนําตรงไหน จุดไหนคือแกนหลัก ตองสรุปความได ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนการสอน ในเร่ืองของ

การทํากิจกรรม การใหนิสิตฝกคิดและวิเคราะหจึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางมาก 

จุดออนลักษณะของคนทํางานรุนใหม ในปจจุบันพฤติกรรมท่ีพบเห็นมาก คือ พฤติกรรมที่ไมเอาใจใสหรือมุงม่ันกับงานท่ี

ไดรับมอบหมาย ยกตัวอยางเหตุการณ การเลนโซเชียลเน็ตเวิรคในท่ีประชุม เปนตน    รวมถึงการแสดงอัตลักษณของแตละคน 

ความม่ันใจในตนเองมากเกินไป เปนส่ิงที่อาจสรางความขัดแยงกับองคกรนั้น ๆ ได 

คําแนะนําสําหรับการเขาไปทํางานในองคกร จะตองมีความต้ังใจ ยอมรับกับการกดดันทุกรูปแบบ ตองมีความอดทนกับ

วัฒนธรรมองคกร สามารถแยกแยะส่ิงที่ดีและไมดีได พยายามศึกษางานและแสดงศักยภาพของตัวใหไดมากท่ีสุด สังเกต ใสใจ 

และสะสมความรูที่ไดพบเห็นมากท่ีสุด นอกจากนี้คุณสมบัติที่นิสิตในสาขาภาษาไทยเพื่อส่ือสารมวลชนท่ีดีจะตองมี ไดแก 

 

P Personality = บุคคลิกภาพดี ตองขายตัวเองใหได  

K Knowledge = ความรูที่ไดจากการศึกษาเลาเรียน ตองนํามาใชใหเต็มที่ 

E Education = นอกจากการศึกษาในวิชาแลว ยังตองทํากิจกรรมเพื่อสรางประสบการณไปดวย 

S Skill = การใชทักษะดานภาษา การฟง การพูด การอาน และการเขียน 

R Respond = มีความรับผิดชอบในหนาท่ีการงานและตองมีจิตอาสา จิตสาธาณะชวยเหลือผูอื่น 

V Varity = ตองมีทกัษะท่ีหลากหลาย สามารถท่ีจะนําไปประยุกตใชในหลาย ๆ งานได 

 

การทํางานส่ือสารมวลชน ถาทําซ้ํา ๆ จะเขาใจกระบวนการทํางานมากขึ้น เกิดทักษะ และจะทําใหรูวาการเรียนภาษาไทยจะ

มีความไดเปรียบในเรื่องของการใชภาษาและการส่ือสาร การส่ือสารมวลชนสามารถเอาไปใชในการส่ือสารกับคนในองคกร การ

ส่ือสารกับคนในครอบครัว การสื่อสารกับตัวเอง และถาเรามีทักษะการใชภาษาที่ดีก็จะสามารถประยุกตใชใหเขากับสถานการณ

ได  

เน้ือหาของหลักสูตรเปนสวนหนึ่งในการชวยใหนิสิตมีทักษะในการทํางานเก่ียวกับดานภาษาในการส่ือสาร อีกสวนหนึ่งคือตัว

นิสิตเองที่จะตองม่ันหาความรู หาประสบการณ ประกอบกับการศึกษาในหองเรียนไปดวย ซึ่งทําใหนิสิตไดฝกการคิดวิเคราะหและ

รูจักนําความรูที่ไดมาประยุกตในการทํางาน 

การมีความคิดสรางสรรคเกิดจากการคิดมากๆ คิดหลายมุม อานมาก ดูมาก การทําส่ิงท่ีสนใจซํ้า ๆ จะทําใหเห็นความ

แตกตางและสามารถทําใหคิดผลงานได ถาอยากทํางานในวงการส่ือสารมวลชน จะตองมีความกลา คนหาโอกาส เพ่ือเปนการหา

ประสบการณใหกับตนเอง  

วิชาที่สําคัญตอการทํางานในวงการสื่อสารมวลชน คือ เร่ืองของการพูด ในวงการส่ือสารมวลชน เปนเร่ืองที่สําคัญมาก การ

พูดภาษาไทยใหชัด ถือวาเปนการสรางสเนหในการทํางานได การมีมารยาทในการฟง ก็เชนเดียวกัน การใชภาษาใหเปนและ

ถูกตอง เปนส่ิงที่ทําใหผูเสพส่ือเชื่อในส่ิงที่เรานําเสนอ 
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ในปจจุบันคนสวนใหญจะไมใหความสนใจหรือใสใจในเร่ืองของการเรียนรูหรือความรูไดที่รับ แตสําหรับคนที่เปนนักคิดจะตอง

เปนคนท่ีมีความรู เปนผูสราง และเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค ตองเปนนักส่ือสารที่ดี ตองส่ือความไดเขาใจ ซึ่งเปนจุดที่สราง

ความสนใจและดึงดูดผูเสพส่ือได 

 
10. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

11.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด 

11.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ลําดับ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

คะแนน

เฉล่ีย 

(เต็ม 5 

คะแนน) 

มาก

ที่สุด 

( 5 ) 

มาก 

 

( 4 ) 

ปาน

กลาง 

( 3 ) 

นอย 

 

( 2 ) 

นอย

ที่สุด 

( 1 ) 

 

1 

1. ประโยชนและความรูที่ไดรับ 

   1.1 หัวขอการสัมมนามีประโยชน

สามารถนําประยุกตใชในการเรียน

การประกอบอาชีพและการวิจัยได 

11 

(29.73%) 

23 

(62.16%) 

2 

(5.41%) 

1 

(2.70%) 
- 4.18 

2 

กอน เขารวมโครงการ ฯ ทานมี

ความรูและความเขาใจในการนํา

ความรูดานภาษาไทยไปประยุกตใช

ในงานดานการส่ือสารมวลชน 

2 

(5.41%) 
3 

(8.11%) 

29 

(78.38%) 

3 

(8.11%) 
- 3.10 

3 

หลัง เขารวมโครงการ ฯ ทานมี

ความรูและความเขาใจในการนํา

ความรูดานภาษาไทยไปประยุกตใช

ในงานดานการส่ือสารมวลชน 

11 

(29.73%) 
25 

(67.57%) 

1 

(2.70%) 
- - 4.28 

4 

1.2 ทานคิดวาการจัดกิจกรรม

นําไปสูการสรางองคความรูเพิ่มขึ้น

ในรูปแบบของผลงานวิชาการ เชน 

เอกสาร บทความ เว็ปไซต เปนตน 

6 

(16.22%) 
22 

(59.46%) 

9 

(24.32%) 
- - 3.91 

5 

1.3 องคความรูจากการจัดโครงการ

จะนําไปสูแผนพัฒนาหลักสูตรที่

สอดคลองกับยุทธศาสตร อัต

ลักษณของสถาบันและความ

ตองการดานวิชาชีพของสังคม 

10 

(27.03%) 
23 

(62.16%) 

4 

(10.81%) 
- - 4.16 

6 

1.4 การจัดการโครงการจะนําไปสู

การสรางเครือขายทางวิชาการกับ

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 

8 

(21.62%) 
23 

(62.16%) 

5 

(13.51%) 

1 

(2.70%) 
- 4.02 



 6 

7 

1.5 มุมมองความรูจากวิทยากรเปน

ประโยชนตอการคิดโจทยวิจัยใหมๆ 

และประสบการณ 

15 

(40.54%) 
21 

(56.76%) 

1 

(2.70%) 
- - 4.37 

8 จัดโครงการ ฯ มีความเหมาะสม 
15 

(40.54%) 
18 

(48.65%) 

4 

(10.81%) 
- - 4.29 

9 
ระยะเวลาในการจัดโครงการ ฯ มี

ความเหมาะสม 
11 

(29.73%) 
18 

(48.65%) 

8 

(21.62%) 
- - 4.08 

10 
การประสานงาน และแจงขาวให

ทราบ / การประชาสัมพันธ 
9 

(24.32%) 
17 

(45.95%) 

9 

(24.32%) 

1 

(2.70%) 

1 

(2.70%) 
3.87 

11 
ทานคิดวาควรจัดโครงการ ฯ นี้อีก

หรือไม 
22 

(59.46%) 
13 

(35.14%) 

2 

(5.41%) 
- - 4.54 

12 
ความพึงพอใจตอโครงการ ฯ 

โดยรวม 
17 

(45.95%) 
17 

(45.95%) 

3 

(8.11%) 
- - 4.37 

 รวม 30.85 50.23 17.34 1.35 0.23 4.1 

 หมายเหต ุ แบบประเมินผลจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม 

 
เกณฑ 5 ระดับ มากที่สุด = 4.21 - 5.00 

 มาก = 3.41 - 4.20 

 ปานกลาง = 2.61 - 3.40 

 นอย = 1.81 - 2.60 

 นอยที่สุด = 1.00 - 1.80 

 
11. สรุปขอเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผูตอบแบบประเมิน 

แนวปฏิบัติที่ดี / ส่ิงที่ไดรับความชื่นชม ส่ิงที่ควรแกไขปรับปรุง ความคิดเห็นอื่นๆ 

ไดรับความรู ประสบการณจาก

วิทยากร 

เน้ือหาในการบรรยายบางสวนไมตรง

ประเด็น 
- 

 
การจัดสถานที่ในการนั่งฟงการ

บรรยายไมสะดวก 
- 

 
12. ปญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ / กิจกรรม 

- 
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13. ภาพประกอบโครงการ / กิจกรรม 
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หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 
 1)   แบบรายงานผลการจัดโครงการ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตคณะมนุษยศาสตร 

 2) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม 

 3) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 

 4) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 

 5) กําหนดการ  (ถามี) 

 6) คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน 

 7) รายชื่อผูเขารวมโครงการ   

 8) จดหมายเชิญวิทยากร (ถามี) 

 9) รายงานการประชุม  (ถามี) 

 10) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพรความรู (กรณีที่เปนโครงการบริการวิชาการ จะตองมีหลักฐานขอน้ี) 

 11) เอกสาร/หลักฐาน อื่นที่เก่ียวของ ระบุ……………………………………………. 

 12) กรณี เปนโครงการบริการวิชาการแกชมุชน จะตองเพิ่มหลักฐานตามการรายงานในขอ 16 ดวย  
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sâ finnjflehEJinvi'mLas-n-auw'u
JA.J ....{?.;*..,... / .J&L

O^aujnuen îmwiwamivinwrntij'u ujmifoibBsnuTflism^AbK^aiwusflfusn wawniuurn^piaiiJ

fltu'u F̂iaisiiiJttEJpneiPi's
i 7 mil '?g i



Tfl^fm KM iFi1a6ii/i?j <̂unvilingi0i<3^3ilpn?i^iicua!^Pi

Fmugi3Plfia0-anilJV15Png1 '̂f 15 tl JJVmviEnaElfiTUPITUVm'bfcJ (Vl.fl. 2553-2567)
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pnu'wyi 2.6 (ana. 2.6) Kstnji.i.asneilnn'Ta îrnii.iEJun'i'aeia'u
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l^b 3̂ ^aî aiLiJuQviyini
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a-ĝ d ŝji^TEJ  mvru f̂mlfl  ̂rm KM mia^nowij'iri'viarieî 'ji
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